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Nr. 1193 / 22.11.2021 
 

CĂTRE  
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR 

 
• Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
• Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
• Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
• Comisia pentru sănătate şi familie 
• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
• Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 

Referitor la: Pl-x nr. 545/2021 - Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi private. 

Sindicatul National al Politistilor de Penitenciare (SNPP) - organizație sindicală majoritară din Poliția 
Penitenciară, își exprimă prin prezenta, poziția față de prevederile proiectului de lege înregistrat la 
Camera deputaților - cameră decizională, cu nr. 545/2021: 
 
 

 
Solicităm: 

• includerea in Certificatul COVID a testării pentru infecţia cu virusul 
SARS-CoV-2; 

• includerea, în modalitățile de testare admise, a testelor de salivă, mai 
puțin invazive, permise în prezent doar pentru învățământ, prin 
hotărârea CNSU nr. 83/08.10.2021; 

• eliminarea din actul normativ a măsurii sancționatorii cu încetarea 
contractului individual de muncă, respectiv a raportului de serviciu;  

• suportarea cheltuielilor cu testarea angajaților pentru infecţia cu 
virusul SARS-CoV-2, de către angajatori. 

 
 
 
În argumentarea poziției noastre propunem susținerea cheltuielilor cu testările pentru infecţia cu 
SARS-CoV-2 din sectorul public, din programul REACT-EU (300 mil. euro necheltuiti). De 
asemenea apreciem că este justificată includerea acestor cheltuieli în bugetul destinat sănătății 
și securității în muncă cu aplicarea deductibilității fiscale. De asemenea, atragem atenția asupra 
faptului că reglementările sancționatorii excesive precum încetarea raportului de serviciu al 
polițiștilor de penitenciare ar genera un volum uriaș de procese și implicit blocaje previzibile la 
nivelul instanțelor de judecată dar și costuri suplimentare pentru angajatorii care vor pierde aceste 
procese. 

Sindicatul National al Politistilor de Penitenciare 
 
 
 

Afiliat 
Federatia PUBLISIND 
Blocul National Sindical 

“In primul rând, oamenii!” 
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Referitor la Poliția Penitenciară, cu toate ca procentul polițiștilor de penitenciare vaccinați este 
superior procentului general de vaccinare din România, consecința imediată a impunerii unei astfel 
de măsuri ar fi blocarea sistemului penitenciar, o situație similară altor instituții din structura de 
apărare națională care se confruntă cu o lipsă acută de personal. 
 
La acest moment, în Poliția Penitenciară sunt ocupate 12.500 dintre cele 16.000 de posturi 
prevăzute, cu mențiunea ca standardele de resurse umane indică un necesar real de 20.000 de polițisti 
de penitenciare. Totodată, la nivel de sistem se înregistrează aproximativ un milion de ore 
suplimentare anual, majoritatea fiind prestate de schimburile operative care lucrează în ture 
(aproximativ 4.000 de salariați). 
 
Cu valorile susmenționate, Poliția Penitenciară se situează pe primul loc între instituțiile din 
România ca volum de muncă suplimentară prestată, fenomen care nu poate fi eradicat decât printr-
o ocupare intensivă a posturilor vacante, demers care însă este condiționat de bugetul existent și 
aproape neutralizat de numarul foarte mare de salariați care trec în rezervă.  
 
Astfel, cu toate că în ultimii doi ani au fost organizate numeroase proceduri de concurs pentru ocuparea 
unor posturi vacante, proceduri la care s-au prezentat peste 25.000 de candidați care au supus la 
eforturi uriașe lucrătorii de resurse umane, psihologii cadrele medicale și comisiile de concurs, 
efectivele din Poliția Penitenciară rămân constante de foarte mulți ani, în jurul valorii de 12.000 de 
salariați, în timp ce numărul de deținuți este în continuă creștere. 
 
Raportat la situația expusă mai sus, o eventuală suspendare a raporturilor de serviciu ale 
polițiștilor de penitenciare încă nevaccinați și care nu pot suporta cheltuielile cu testarea pentru 
infecţia cu virusul SARS-CoV-2, ar genera o înjumătățire subită a efectivelor, imposibil de 
compensat prin măsuri operative, având în vedere situația oricum dramatica a resurselor umane din 
instituția noastră. 
 
Prin urmare, în plus față de impactul coercitiv disproporționat asupra relațiilor de muncă, trebuie 
avută în vedere și situația sistemului penitenciar care ar deveni nefuncțional imediat după intrarea 
în vigoare a legii aflate în fază de proiect, un efect practic nejustificat cât timp se observă că masurile 
existente în prezent generează deja o descreștere substanțială a ratei de infectare. 
 
 
 

Cu deosebită considerație, 
 
 

 
Stefan TEOROC 

Presedinte 


